
Helytörténeti munkámat lakóhelyem 
iránti szeretetből végzem és azért, hogy 
unokáink is ismerjék meg apáink — elő-
deink életét és községünk történetét. A 
honismeret hazaszeretet is és ha ha-
zaszeretetről szólunk, akkor nem csak 
az országra, a „Hazára" gondolunk, ha-
nem — s talán elsősorban — a szűkebb 
„hazára", szülő- vagy lakóhelyünkre. De 
ismerjük-e eléggé? Mit tudunk a múlt-
járól, az őseinkről, a kul túrájukról? 
Ezért kezdtem összeállítani az albumo-
kat, hogy összegyűjtsem, amit még tu-
dok a múlt jukról és ezért vezetem ú jabb 
krónikáját, hogy megörökítsem utóda-
inknak: hogyan éltük mi Pannónia e 
szép táján. 

Fellegi Imre 

Kosutány emlékünneps'ég 
Nyírlugoson 

1979. évi augusztus 19-én a Szabolcs 
megyei Nyírlugos közelében a Megyei 
Tudományos Koordinációs Bizottság, a 
Községi Tanács, a Hazafias Népfront, 
valamint a Gabona- és Malomipari 
Tröszt nagyszámú közönség jelenlétében 
Kosutány emlékünnepséget rendezett. 
Leleplezték a községi művelődési ház 
falán elhelyezett emléktáblát és a mű-
velődési házban felavatták a Kosutány 
emlékszobát. Emlékbeszédében dr. P. 
Szabó Gyula, Szabolcs-Szatmár megye 
tanácselnök-helyettese kifejtette: régi 
tartozást törlesztett a község vezető-
sége és a megye illetékes szervei, mikor 
ezt az emlékünnepséget megrendezték 
és összegyűjtötték a fellelhető Kosutány 
emlékeket. 

Kosutány Tamás neves agrokémikus 
1848. március 7-én született Nyírlugoson. 
Édesapja az ottani Károlyi uradalom 
gazdatisztje volt. Középiskoláit Szatmá-
ron végezte, ma jd a keszthelyi Felsőbb 
Mezőgazdasági Tanintézetben, 1869-től 
pedig a pesti egyetemen folytatta tanul-
mányát és vegyészi képesítést szerzett. 
1870-ben állami ösztöndíjjal Halléban, 
az agrártudományok akkori központjá-
ban bővítette szaktudását. 1872-ben a 
magyaróvári Felsőbb Tanintézetben ka-
pott állást, a mezőgazdasági kémia és a 
mezőgazdasági iparok vegytanának elő-
adójaként. 1873-ban, a Tanintézet átszer-
vezésekor, az ú jonnan megalakult Mező-
gazdasági Akadémia rendkívüli, később 
pedig rendes tanára lett. Doktori diplo-
májá t 1873-ban a lipcsei egyetemen sze-
rezte meg. 

1903-ban a budapesti Országos Kémiai 
Intézet és Központi Vegykísérleti Állo-

más vezetője lett és ezt a tisztséget 1915-
ben bekövetkezett haláláig töltötte be. 

Kosutány Tamás a mezőgazdasági- és 
a mezőgazdasági-ipari vegytan terén év-
tizedeken át igen eredményes kutató-
munkát végzett. Különösen a dohány-
nyal, a szőlővel, a borral és a mezőgaz-
dasági szeszgyártással kapcsolatos vizs-
gálatai voltak eredményesek, melyeket 
számos szakkönyvben és értekezésben 
adott közre. Cserháti Sándor t aná r t á r -
sával közösen megírta az első magyar 
trágyázástani szakkönyvet. Munkásságá-
ból ki kell emelni a magyar búzával, 
liszttel és kenyérrel kapcsolatos kísér-
letsorozatát, melynek eredményeit A. 
magyar búza és a magyar liszt című, né -
met nyelven is megjelent munkájában 
ismertette. 

Kiváló munkásságáért 1896-ban leg-
felsőbb királyi elismerésben részesült. 
1907-ben a vaskorona rend III. osztályú 
jelvényével tüntették ki, 1912-ben pedig 
a mezőgazdasági kísérletügy és szakiro-
dalom terén kifejtett eredményes műkö-
déséért a m. kir. udvari tanácsosi címet 
kapta meg. 

Dr. Miklóssy Ferenc 

M a d á r v á r t a , 1979. 

1979 augusztusában másodízben töltöt-
tem 10 napot az agárdi Madárvártán.1 

Tizenhat éves vagyok, a Szlovákiában 
lévő galántai magyar tannyelvű gimná-
zium tanulója. Az elmúlt két nyáron fe -
lejthetetlen élményekkel gazdagodtam, 
s most a madár- és természetszerető f ia -
taloknak szeretnék ízelítőt adni madár -
vár tai tapasztalataimról. 

1979. augusztus 12-én érkeztem Agárd-
ra. A tábort Radetzky Jenő bácsi veze-
ti. Székesfehérvárról jön le minden nyá-
ron, hogy fogadhassa, ma jd taníthassa a 
vár tá ra érkező lányokat, fiúkat, akiket 
érdekel a madarak élete. Egy-egy tábo-
rozás alkalmával 15—16 diák szerezhet 
ismereteket a Madárvár ta életéről és 
munkájáról . 

A napirend: reggel 7-kor ébresztő. 
Mosdás, öltözködés és felkészülés a reg-
gelihez. 7.30-kor reggeli. 9-től m a d á r -
határozás, amely abból állt, hogy kitö-
mött példányokat lerajzoltunk, a ra jz a lá 
odaír tuk a jellemző tulajdonságokat, 
eszmei értéküket és a latin nevüket. 
12.30-kor fürdés. 13-kor ebéd a közeli 
bisztróban. 14-kor kirándulás, pl. a 

1 A t é m á v a l r é s z l e t e s e b b e n f o g l a l k o z t u n k a 
H o n i s m e r e t 1978. 3. s z á m á b a n . (Szerk.) 
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A résztvevők egy csoportja Radetzky 
Jenővel a pákozdi emlékműnél 

dinnyési halastavakhoz, a dinnyési ma-
gasleshez, Pákozdra motorcsónakkal, 
Gárdonyi Géza szülőházához, csónakkal 
a Robinson szigetre. 18 órakor vacsora. 
19-kor „feknondituk" a latin kártyákat, 
amelyeket az előző este kaptunk. Min-
den kártyán 10 latin és magyar madár-
név van. Űj kár tyák kiosztása. 19.30-kor 
„kiselőadás", naponta más diák olvasta 
fel jegyzeteit a madarakkal kapcsolatos 
könyvekről, folyóiratokról. Utána film-
vetítés, magnó hallgatás. (A szalagon 
madárhangok vannak.) 21-kor takarodó. 

A Madárvárta előtt van egy nádba 
vágott öböl. I t t van kikötve a várta hat-
személyes alumínium csónakja, ezzel 
jár tuk a tavat. 10 nap alatt kb. 60 ma-
darat rajzoltunk le és határoztunk meg, 
ezeket azután a természetben is megfi-

gyeltük. Minden kirándulásra távcsö-
vekkel felszerelve indultunk, ha valaki 
meglátott valamilyen madarat, szólt a 
többieknek és közösen megvitattuk, hogy 
milyen fajról van szó. 

A pákozdi kirándulás alkalmával szo-
morú esetről értesültünk; az agárdi 
szálló faláról kereken 50 db fecskefész-
ket vertek le vagy tettek lakhatat lanná. 
A szálló alkalmazottjai az augusztus 
eleji viharra hivatkoztak, ám a szálló 
mellett levő „vízirendőrség" épületén 
egyetlen fészek sem volt megrongálva. 
Szerintem az 50 fészekért többezer fo-
rintos bírságot is ki lehetne róni a tette-
sekre. 

A halastavaknál a halászok mérgesek 
a madarakra, panaszolják, hogy a ma-
darak kifogják előlük a halakat. Ez 
igaz — mondtuk —, de gondolják meg. 
milyen lehetőség van a hal és milyen a 
madár szaporítására. A halé lényegesen 
könnyebb, mint a tavon élő madaraké, 
amelyek száma amúgy is rohamosan 
csökken. A Velencei tavon kívül nagyon 
kevés az olyan terület, amely megfelel-
ne ezeknek a madaraknak. 

Pár sorral szerettem volna bemutatni 
a Madárvárta tevékenységét és felkelte-
ni az érdeklődést a madarak és a ter-
mészet iránt. A Madárvártát meg lehet 
látogatni az egész nyári idény a la t t és 
érdemes is. 

Ezúton köszönöm meg Radetzky Jenő 
tanár úrnak, hogy ilyen felejthetetlen 
élményekkel és emlékekkel térhet tem 
vissza Csehszlovákiába. 

Szatmáry Attila 
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